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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

2020 szeptemberében útnak indítottuk az új kórházi kutatásunkat, ahol az OncoVR kalandjáték
hatását vizsgáljuk más játékokkal összehasonlítva. Ezt modern okos szenzorok és standardizált
pszichológiai kérdőívek segítségével tesszük. Az OncoVR kutatási program önmagában a 10-18
éves, Magyarországon élő daganattal diagnosztizált gyerekek közel 30%-át támogatja a
gyógyuláshoz vezető úton. Ezek a gyermekek közel 50-szer vették fel a virtuális valóság
szemüveget és tapasztalták meg annak a csodáját. Az ősz folyamán a gyakorlatban láttuk a
virtuális valóság játék pozitív hatásait a gyerekekre, ezért elkezdtünk azon dolgozni, hogy minél
több gyermekhez eljussanak a virtuális valóság foglalkozásaink. Elkezdtünk pszichológusokkal
együtt dolgozni és megvizsgálni ők hogyan tudnak profitálni a virtuális valóság használatából.
Célunkká vált, hogy egyfajta pszichológiai terápiaként működjön a virtuális valóság játékunk,
ezzel bővítve a pszichológusok szakmai eszköztárát. A kezdeti megbeszélések során nagyon
nyitottak voltak a szakemberek a játék használatára. Az elmúlt időszak alatt hat pszichológust,
öt intézményeben és három városban sikerült bevonni a programba, ahol a pszichológusok
szabadon használhatják az eszközeinket és a játékunkat. Az alapítványi működés lehetőséget ad
nekünk arra, hogy ezt a tevékenységet nonprofit alapokon végezzük, így minden pszichológus,
szülő és gyerek ingyen tud hozzájutni jó célú virtuális valóság foglalkozáshoz. A kutatási
tevékenységünk bővült egy olyan programmal, aminek célja a fiatalság mentális egészségének
javítása. Az elmúlt év alatt 50 fiatal felnőtt vett részt mindfulness alapú virtuális valóság
foglalkozáson, ami lehetőséget ad a fiataloknak ellazulni a jelenlegi bizonytalan helyzetben.
Az elmúlt időszakban számos tudományos konferencián mutattuk be tudományos munkánkat
a legemlékezetesebb pillanat számunkra, amikor nemzetközi National Institue for Health
Research: Child Health Technology tudományos konferencián mutathattuk be a virtuális
valósággal kapcsolatos eredményeinket. Szívügyünk a tudománykommunikáció, ezért minél
több helyen mutatjuk be munkánkat a társadalom számára. A Magyar Tudományos Akadémia
FameLab versenye volt a kedvencünk, ahol a nagy közösség számára mutathattuk be
kalandjátékuk főhősét Mendit. Ezen kívül részt vettünk a Ludwig Múzeum és SCIndikátor
versenyén is, ahol döntőbe jutottunk. Az alapítvány tudománykommunikációs vonalát tovább
építve létrehoztuk az OncoVR Talks podcastet, ahol kutatókkal közérthetően vitatunk meg a
társadalom számára fontos egészségügyi problémákat. A podcast több száz hallgató számára
népszerűsíti a tudományt és ad hiteles információt az egészségügyről. Továbbá rendszeresen
veszünk részt egyetemi órákon, illetve konferenciákon, ahol a tudományról és a mentális
egészség fontosságáról adunk elő.

Az elmúlt időszakból a kedvenc momentum kétségtelenül a VR-ral a Falakon át | A VR Mindenkié
jótékonysági bajnokság volt. A kampány során a Vodafone Falakon át program intézményeibe
juttattuk el a virtuális valóság élményét. A kampány során 30 felnőtt és 30 gyerek mérhette
össze tudását a virtuális kincses szigeten. A felnőttek között voltak a Vodafone munkatársai,
újságírók és országszerte ismert énekesek és videójátékosok is. A gyermekek pedig négy
intézményből, többek között átmeneti otthonokból és kórházakból kerültek ki. Az időszak alatt
több százezer pontot gyűjtöttek a résztvevők, aminek a végén a gyermekek győztek.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:

1. Egészégügyi témában végzendő felvilágosítás és
egészségmegőrzésre
sarkalló
tevékenység
(rendezvények,
felvilágosító
előadások
szemléletformáló programok szervezése, média
megjelenések készítése és támogatása, valamint
tájékoztató és figyelemfelhívó tájékoztatók
készítése).
2. Gyermekek egészségügyi ellátásának segítése,
rehabilitációt támogató szoftverek és egyéb
technológiai
fejlesztések,
foglalkozások
támogatása, beszerzése révén. A tevékenység
keretében együttműködés pszichológus és egyéb
szakértő személyekkel.
3. Az alapítvány céljainak megfelelő szakirányú
tudományos és kutatási tevékenység támogatása,
pályázatok kiírása, nemzetközi konferenciák
szervezése.
Hazai
és
nemzetközi
kongresszusokon, képzéseken való részvétel
támogatása, szakkönyvek vásárlása. Tudományos
eredmények hazai és nemzetközi konferenciákon
történő előadásának és publikációk létrejöttének
támogatása
1. az egészségügyről szóló 1997. évi. CLIV. tv. 141.§
(1) és 144.§ (1)-(2)
2. a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI.
törvény
3. 1.-6.§ a tudományos kutatásról, fejlesztésről és
innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 4.§
10-18 éves daganattal diagnosztizált, tartósan kórházi
ellátásra szoruló gyerekek és az ő velük dolgozó
pszichológusok, 18-29 éves fiatal felnőttek
50 tartósan kórházi ellátásra szoruló gyermek és
családjuk. 6 pszichológus, aki a gyermekekkel foglalkozik
50 fiatal felnőtt, aki jelentős mentális tehernek van
kitéve.

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Két tudományos kutatás elindítása, ami a célcsoportot és tudomány fejlődését szolgálja.

10-18 éves, Magyarországon élő daganattal diagnosztizált gyerekek közel 30%-ának támogatása a
gyógyuláshoz vezető úton.
Közel 50 virtuális valóság foglalkozása tartása a 10-18 éves tartósan kórházi kezelést igénylő betegek
számára.
6 pszichológus, 5 intézmény és 3 város sikeres bevonása
50 fiatal felnőttnek, 100 virtuális valóság foglalkozás tartása a mentális egészségük érdekében.
3 tudományos konferencián való részvétel és közel 10 előadás a mentális egészség és a tudomány
fontosságáról
6 epizód a tudomány és a megelőzés fontosságáról az OncoVR Talks keretében
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke*

Pénzeszköz

3 260 e Ft

Felhasználás
célja
kutatás

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év*

Tárgyév*

Adomány

0

4 246 e Ft

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen:

0

0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

B. Éves összes bevétel

0

4 246 e Ft

C. a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

0

4 246 e Ft

ebből:

H. Összes ráfordítás (kiadás)

0

1 148 e Ft

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

0

0

K. Adózott eredmény

0

3 096 e Ft

L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0

0

* Adatok ezer forintban.

